Fietsroute Bornem (18 kilometer)
Routebeschrijving
Deze route brengt ons langs het prachtige en unieke natuurlandschap van het Scheldeland met
schorren, wielen en dijken. Bovendien zijn er talrijke monumenten, kerken en kastelen. We
vertrekken aan het Landhuis (1), een neo-traditioneel, breed huis in zandsteen, het vroegere
gemeentehuis maar nu de gemeentelijke informatiedienst.
Onze route leidt ons langs de Temsesteenweg naar het Sas van Weert (2), het oudste
waterkundig kunstwerk van ons land (1592). Gebouwd om de Oude Schelde terug
toegankelijk te kunnen maken voor schepen. Sinds 1961 in onbruik maar toch van grote
historische waarde, samen met de saskil, het bruggetje en de omgeving.
Langs de dijkweg, genietend van het mooie Scheldepanorama, komen we voorbij De
Notelaer (3), opgetrokken in 1791 als het jacht en zomerpaviljoen van hertog d’Hursel,
ontworpen door de Wailly, de Franse hofarchitect. Voor we de dijk verlaten, passeren we de
nieuwe Sluis van Wintam (4), die schepen tot 10.000 ton kan versassen van het kanaal naar
de Schelde.
In Wintam zelf merken we de Sint-Margarethakerk op. Op weg naar Hingene via de
Paardenweg en Eikerheide zien we Het Moer (5) liggen, een bebost moerassig gebied
omgeven door een kleinschalig natuurlandschap. In Hingene fietsen we tot aan het kasteel
d’Ursel (6) met zijn barokke tuinen en rijkelijk interieur. Ook de moeite waard zijn de SintStefanuskerk en de Rentmeesterswoning.
Via de Hingenesteenweg fietsen we terug naar het centrum van Bornem. We werpen nog een
blik op het kasteel Hemelhof (7), het huidige gemeentehuis.
Wegwijzer
Vertrek : Kardinaal Cardijnplein (Regionaal Infokantoor)
Rechts Boomstraat-rechtdoor- Temsesteenweg- rechtdoor- fietspad N16 volgen tot Sas van
Weert -rechts- dijkweg onder Scheldebrug N16-rechtdoor- dijkweg volgen voorbij De
Notelaer (drankgelegenheid) -rechtdoor- dijkweg volgen tot nieuwe sluis -rechtdoorkanaaldijk volgen tot Wintam dorp- links- W. De Blockstraat - rechts- Koningin Astridlaan
voorbij kerk Wintam - links- Paardenweg- rechts- Eikerheid- rechts- Groenstraat (tot rond
punt)- rechts- Kasteeldreef tot kasteelpark d’Ursel- links- Urselstraat voorbij kerk Hingenerechts- Van Haelenstraat -rechts- Hingenesteenweg- N16 dwarsen via fietstunnel- rechtdoorBroekstraat- rechts- Stationsstraat-Aankomst: Kardinaal Cardijnplein.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

